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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento tem por objetivo apresentar o Planejamento dos Trabalhos 

para a revisão do Plano Diretor Municipal – PDM para o município de 

Guaratinguetá/SP, em cumprimento ao contrato, firmado entre a Prefeitura Municipal 

e a Empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

O presente Relatório é apresentado ao Poder Executivo, Poder Legislativo e à 

Coordenação Municipal do Plano Diretor Municipal, sendo nele descrito as 

atividades referentes ao desenvolvimento da revisão e da organização do processo 

de participação da sociedade. 

Este documento tem por base as diretrizes traçadas no Termo de Referência 

formulado entre a Prefeitura Municipal de Guaratinguetáe a Empresa Contratada.  

A aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, regulamentando o capítulo da 

política urbana da Constituição Federal de 1988 dá novas possibilidades aos 

municípios brasileiros. 

No sentido de associar a cidade real daquilo que é a cidade legal ou ideal, 

tendo por base legal o Estatuto da Cidade e as demais leis que tratam do 

planejamento municipal, o Plano Diretor Municipal vem buscar soluções que 

atendam os problemas no Município que perduram e se prolongam com o passar 

dos anos. 

De forma a satisfazer as necessidades da sociedade geral, especificamente da 

comunidade de Guaratinguetá, este Relatório, incorpora os instrumentos de 

planejamento presentes no Estatuto da Cidade, de modo a envolver a comunidade 

local como agente direto deste processo de revisão. 

A ampla participação da sociedade, em suas mais diversas formas de 

organização – sindical, associativa, não governamental, institucional, acadêmica, 

cultural, etc. – é o elemento norteador do processo de revisão do PDM. Portanto, 

todo processo participativo já realizado no Município, e os demais tem como dever 

auxiliar na ação do poder público local. 

O Plano Diretor Municipal tem como compromisso inserir e elucidar os 

princípios das políticas públicas, urbana e rural, na forma de leis municipais. Deve 

concretizar as obrigações estabelecidas no Estatuto da Cidade quanto a: 
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 Regulamentação dos processos municipais de gestão urbana 

participativa, de forma que permitam à população, e aos setores 

populares, a participar no processo de planejamento municipal, 

construindo um Município com qualidade de vida e condições 

adequadas de desenvolvimento, universalizando o acesso à 

habitação, ao saneamento, à saúde, ao transporte público, à 

alimentação, ao trabalho, ao lazer, à informação, à liberdade de 

organização e de expressão sem qualquer distinção de gênero, 

raça e crença; 

 Determinação de critérios para a função social da propriedade e da 

cidade associando o ordenamento territorial, de uso e ocupação do 

solo, prevalecendo os interesses coletivos sobre o interesse 

individual, proporcionando a distribuição justa dos serviços 

públicos, combatendo a especulação imobiliária e recuperando 

para a coletividade a valorização imobiliária proveniente dos 

investimentos públicos; 

 Incorporação dos instrumentos urbanísticos a serem utilizados, 

para alcançar aquilo que se projeta para o município, 

democraticamente debatido e que deve guiar o ideal que se deseja 

para o Município; 

 Identificação de áreas de proteção e de intervenção visando à 

sustentabilidade socioambiental e também que a propriedade 

cumpra com sua função social, aumentando a eficiência da 

utilização da infraestrutura do Município e de sua gestão visando 

ao desenvolvimento econômico sustentável; 

 Identificação das potencialidades e oportunidades de forma a 

permitir a inclusão social. 

 

Na revisão do Plano Diretor Municipal busca-se a democratização do acesso à 

terra urbana e rural, em localizações adequadas para o desenvolvimento humano e 

para que a propriedade cumpra sua função socioambiental. A leitura socioterritorial 

da zona rural deve analisar as tendências de desenvolvimento das atividades 

agrícolas e não agrícolas, sem desvincular as preocupações sobre a área de 
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influência do Município, de maneira a não se limitar aos municípios limítrofes, mas 

como toda a região em que o Município se faz presente. 

O processo de construção da revisão do Plano Diretor Municipal está sob a 

responsabilidade de um Núcleo Gestor e uma Equipe Técnica da Empresa de 

Planejamento contratada, que desenvolverão os trabalhos em parceria com a 

Câmara Municipal e demais membros da comunidade que através das Reuniões 

Técnicas e Audiências Públicas se incluirão no processo. 

O Núcleo Gestor do PDM tem como responsabilidade coordenar todas as 

etapas de trabalho, sugerir tarefas e prazos, analisar de forma a complementar com 

informações e outros dados, aprovar os produtos a cada etapa, liberar a execução 

das etapas seguintes, bem como solicitar o pagamento devido às etapas cumpridas. 

A Empresade Planejamento contratada deverá realizar a análise, o diagnóstico 

dos problemas, bem como elaborar proposições, relatórios intermediários e as 

minutas de anteprojetos de leis que serão apresentadas junto à Câmara Municipal, 

realizando apresentações de formar a divulgar o trabalho que virá a ser executado. 

O Plano Diretor Municipal como instrumento de planejamento, deve passar por 

atualização, sob orientação do Núcleo Gestor do PDM especialmente capacitada 

para isso, pelo menos a cada 5 (cinco) anos, e no máximo 10 (dez) anos. 

Compreende também como instrumentos articuladores, integrantes de um 

sistema de planejamento municipal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e a Lei do Orçamento Anual. 

A revisão do Plano Diretor Municipal deve compatibilizar-se, de forma 

constante, à Lei Orgânica Municipal, aos planos setoriais propostos pelo Governo do 

Estado de São Paulo, ao Plano de Desenvolvimento Regional em que o Município 

está inserido, à Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, e por fim, à Agenda 21 

Brasileira, à Agenda 21 do Estado de São Paulo e à Agenda 21 Local, de forma a se 

promover o desenvolvimento sustentável associado à uma ocupação humana 

integrada com o meio ambiente. 
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1. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 
 

O Plano de Trabalho que visa determinar estratégias e mecanismos que 

viabilizam a execução dos trabalhos propostos no Plano Diretor Municipal da forma 

mais adequada. Neste Relatório estão contidas, identificadas, as etapas que 

seguirão o desenvolvimento dos trabalhos, assim como especificada a quantidade 

de tempo necessária para execução destas etapas, apresentando as informações 

necessárias à completa compreensão do trabalho a ser executado, servindo, então, 

de instrumento base de acompanhamento e avaliação por parte do Município e da 

Prefeitura Municipal durante o desenvolvimento do trabalho. 

O Relatório tem como função: 

 Apresentar informações necessárias à completa compreensão do 

trabalho a ser executado; 

 Possibilitar ao Município, como executor ou contratante, o 

acompanhamento e a avaliação das conclusões e propostas, de 

acordo com as Etapas de desenvolvimento dos trabalhos; 

 Organizar um processo de transferência de conhecimento em 

ambos os sentidos de direção entre representantes da contratante 

e os representantes da empresa contratada, que aja como 

facilitador da implementação do Plano Diretor Municipal – PDM e 

atualização permanente; 

 Permitir o esclarecimento de dúvidas e resolver eventuais 

controvérsias que possam surgir entre as partes, contratante e 

consultoria contratada; 

 Garantir a compatibilização dos serviços propostos com a 

legislação vigente – Federal, Estadual e Municipal sobre o 

desenvolvimento urbano e municipal. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Deve o Planejamento dos Trabalhos ser alimentador do processo construtivo 

da Revisão do PDM, estipulando, por sua vez, estratégias e mecanismos a fim de 

viabilizar a execução dos trabalhos da melhor forma possível, arrecadando dados e 

informações, para uma “leitura técnica e leitura comunitária” do Município de forma 

geral – áreas urbanas e rurais – nos aspectos regionais, ambientais, 

socioeconômicos, urbanísticos e socioespaciais, de infraestrutura e serviços 

públicos e institucionais. 

 

1.1.2. DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Deve o Plano Diretor Municipal apresentar uma avaliação dos impactos e os 

resultados atingidos pela estrutura vigente, de modo a auxiliar o processo de revisão 

e implementação do Plano Diretor. Juntamente, deve simultaneamente a isso, 

disponibilizar pesquisas e estudos técnicos, de fácil acesso, que retratem a realidade 

do município.  

Através do PDM, deve ser possível tomar conhecimento dos problemas 

existentes no Município, para que se possa realizar análise e traçar um diagnóstico 

conciso, apresentando as potencialidades, oportunidades e alternativas para o 

desenvolvimento urbano e rural, com base no processo sustentável de crescimento 

e de inclusão social. 

 

1.1.3. DO NÚCLEO GESTOR DO PDM E DA CONSULTORIA 
 

Têm de compromisso o Núcleo Gestor e a Empresa Contratada, propor nova 

legislação ou instrumentos legais para completa aplicação das propostas do PDM, 

bem como analisar e revisar as legislações vigentes, de forma a readequá-las à 

realidade do Município, e adaptando-as à Constituição Federal, à Constituição do 

Estado de São Paulo, às Leis Federais nº 6.766/79, nº 9.785/99 e nº 10.257/01, 

entre outras leis pertinentes. 
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Devem-se delimitar, na forma do Zoneamento Urbano e Municipal, as áreas 

urbanas que poderão, quando necessário, ser aplicados o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsória, levando em consideração a existência de 

infraestrutura e de demanda para a utilização, na forma do artigo 5º da Lei Federal 

10.257/01, visando sempre o desenvolvimento sustentável do Município. Assim 

como se deve fazer uso de legislação específica, com o propósito de regulamentar 

os instrumentos jurídicos-urbanísticos, mencionados no Estatuto da Cidade, 

incluindo-os à Minuta de Anteprojeto de Lei, como o direito de preempção, a outorga 

onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas e a 

transferência do direito de construir, levando em conta a necessidade e realidade do 

Município. 

Propor os mecanismos e instrumentos que possibilitem a implementação pelo 

Município de um sistema de atualização, acompanhamento, controle e avaliação 

constante do processo de planejamento. Propor formas alternativas ao transporte 

público oficial para circulação das pessoas (ciclovias, transporte coletivo de 

empregados de empresas, etc.). 

 

1.2. METODOLOGIA GERAL 
 

A metodologia que será aplicada na revisão do Plano Diretor Municipal – PDM 

para leitura técnica será a Sistemática das Condicionantes, Deficiências e 

Potencialidades – CDP, que apresenta basicamente um método de ordenação 

criteriosa e operacional dos problemas e fatos, resultantes de pesquisas e 

levantamentos, proporcionando apresentação compreensível, facilmente visualizável 

e compatível da situação atual da cidade. 

Em virtude das suas possibilidades de apresentação gráfica, esta sistemática 

e os resultados de sua aplicação podem ser transmitidos com maior facilidade à 

comunidade e à administração. 

A Sistemática CDP pode orientar o planejamento territorial e todas as Etapas 

do processo com base nos critérios de eficiência, de adequação dos meios e 

recursos e de controle de resultados, evitando com isto os erros por simplesmente 

eliminar deficiências. A classificação dos elementos da estrutura municipal segundo 
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Condicionantes/Deficiências/Potencialidades atribui aos mesmos uma função dentro 

do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que as tendências desse 

desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade. 

 CONDICIONANTES (C) - figuram como restrições, impedimentos e 

obrigatoriedades, devendo ser consideradas para o planejamento 

aspectos de preservação, manutenção e conservação, 

dependendo das peculiaridades das diferentes Condicionantes e 

das diferentes exigências locais. 

 DEFICIÊNCIAS (D) – são situações de caráter negativo para o 

desempenho das funções urbanas e que estrangulam, no sentido 

qualitativo e quantitativo, o desenvolvimento das áreas urbanas e 

suas comunidades e a sua eliminação ou recuperação implica 

normalmente em investimentos elevados. 

 POTENCIALIDADES (P) – são elementos, recursos ou vantagens 

que foram e vem sendo aproveitados adequadamente, 

favorecendo de maneira positiva o sistema urbano, eliminando a 

necessidade de grandes investimentos públicos. 

Após essa classificação da estrutura municipal, através da Sistemática CDP, 

é que se definem as áreas prioritárias de ação. 

 

1.2.1. DA FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES E PROPOSTAS 
 

Para cada área prioritária de ação são identificadas as medidas, segundo 

grupos de demanda sendo: 

 Condicionantes, pela demanda de manutenção e preservação; 

 Deficiências, pela demanda de recuperação e melhoria; 

 Potencialidades, pela demanda de inovação. 

São identificadas e sucintamente descritas as medidas necessárias para fazer 

frente às demandas de cada área e destacadas aquelas que podem atender 

simultaneamente os três tipos de demanda. A descrição das medidas deve 

considerar as formas alternativas como serão satisfeitas as demandas e ordem de 
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grandeza das medidas, assim como a sua caracterização em termos de urgência e a 

sua relevância para a área em questão e para a estrutura global da cidade. 

As medidas são classificadas em três tipos: 

 Medidas urbanísticas de forma a direcionar a execução de planos 

de ação municipal; 

 Diretrizes políticas que guiam a aplicação da Lei do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Municipal; 

 Legislação específica que regulamentam as os instrumentos 

urbanísticos. 

Medidas urbanísticas são aquelas ações que devem se desenvolver e 

priorizar em curto (do primeiro ao quarto ano), médio (do quarto ao oitavo ano) e 

longo prazo (do oitavo ao décimo ano) de acordo com os seguintes critérios, de 

acordo com sua prioridade: 

1) Abrangência social; 

2) Custo de investimento e manutenção; 

3) Capacidade técnica de execução; 

4) Atendimento dos objetivos do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal. 

Por meio do plano de ação municipal serão definidas as diretrizes e 

estratégias que estarão contidas na minuta de Anteprojeto de Lei do Plano Diretor 

Municipal, devendo ser descritas em documento de apoio de forma sucinta. 

Na leitura comunitária serão realizadas consultas informais como também a 

aplicação de questionários que solicitam a opinião da comunidade sobre os 

aspectos positivos e negativos sob a sua leitura da cidade, que junto aos 

levantamentos técnicos fomentarão as discussões com a comunidade. 

Na aplicação destes questionários o Núcleo Gestor do PDM terá grande 

responsabilidade na busca por caminhos que garantam a participação da 

comunidade no processo participativo de revisão do Plano Diretor. 
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1.3. ETAPAS DO TRABALHO 

1.3.1. 1ª ETAPA – PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Nesta primeira Etapa do trabalho, a equipe técnica da Empresa Líder 

Engenharia e Gestão de Cidades elaborará o Relatório de Planejamento dos 

Trabalhos, contendo: 

 A metodologia para execução dos trabalhos; 

 A descrição das atividades necessárias para se alcançar os 

objetivos contidos em cada Etapa; 

 O cronograma de reuniões de trabalho com o Núcleo Gestor; 

 O fluxograma do trabalho definindo a sequência, a relação e a 

interdependência de cada Etapa e suas atividades; 

 O organograma da equipe do trabalho, sendo esta o conjunto 

de profissionais formado pela equipe contratada, equipe local 

e sociedade civil, contendo as atribuições de cada integrante 

do processo de execução do trabalho e treinamento da 

Coordenação Municipal do PDM. 

 

1.3.2. 2ª ETAPA – LEITURA TÉCNICA 
 

Após a aprovação do Relatório de Planejamento dos Trabalhos pelo Núcleo 

Gestor do PDM, a Empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades irá desenvolver 

as pesquisas e os estudos técnicos necessários ao conhecimento da realidade do 

Município. 

Será realizado o levantamento das informações pertinentes às áreas de 

interesse do Plano Diretor Municipal em conjunto com o Núcleo Gestor do PDM, 

funcionários e técnicos dos diversos departamentos municipais e com técnicos dos 

outros órgãos envolvidos no processo. 

Deverá ser utilizada base aerofotogramétrica em meio digital e a base 

cartográfica (regional, municipal e urbana) a ser disponibilizada pela municipalidade. 

Caso haja necessidade de atualização, a Consultoria informará a Secretaria de 
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Planejamento, Coordenação e Habitação. Este serviço deverá ser realizado 

juntamente com a equipe técnica desta Secretaria. 

Esta equipe também deverá disponibilizar toda e qualquer informação 

existente no Município como: legislação, estudos, dados, mapas, entre outros, 

julgada pela empresa contratada como necessária e pertinente para a elaboração 

dos trabalhos dispostos nos termos a seguir, deverão ainda cooperar no 

levantamento de informações que se fizerem necessárias e não estiverem 

prontamente disponíveis ou necessitarem de atualizações. 

Os pedidos para encaminhamento desses levantamentos deverão ser 

registrados por meios de ofícios. Esses levantamentos servirão de base para a 

realização dos outros estudos. 

 

1.3.3. 3ª ETAPA – LEITURA COMUNITÁRIA 
 

Compreende esta Etapa a realização de cinco audiências públicas que serão 

realizadas pela equipe municipal, mais as Oficinas Participativas com o Núcleo 

Gestor e com a sociedade para o desenvolvimento de metodologias, dinâmicas e 

conteúdo de matéria específica para cada evento, bem como a realização de 

Reuniões Setoriais com entidades representativas da sociedade, tais como líderes 

comunitários, presidentes de associações de bairros, representantes da Associação 

Comercial, setores da Construção Civil e mercado imobiliário, arquitetos e 

urbanistas, engenheiros, e representantes do CREA e CAU, entidades estas 

designadas pela municipalidade, para complementação de informações do 

município, que compreende o desenvolvimento de metodologias, dinâmicas e 

conteúdo de matéria específica para cada reunião. 

 

1.3.4. 4ª ETAPA – DIAGNÓSTICO 
 

A Equipe da Consultoria deverá elaborar o documento de diagnóstico, 

propiciando a leitura da legislação urbana básica e dos instrumentos do Estatuto da 

Cidade, com base nos dados cadastrais e legislação vigente no Município, 

fornecidos pelo Núcleo Gestor do PDM na leitura técnica e na leitura comunitária, 
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através das informações levantadas a partir das Audiências públicas, Oficinas 

Participativas e Reuniões Setoriais e das informações já sistematizadas. 

Deverão ser avaliados os seguintes temas, evidenciados em mapas 

correspondentes: Educação, Macro estruturação Viária, Saúde, Unidades de 

Assistência Social, Áreas de Risco – inundação, Áreas de risco – movimento de 

massa, APPs, Corredores Viários e Terminais, Loteamentos Novos, Macrozonas 

Urbanas, Parques e Bosques, Proteção de Mananciais, Vazios Urbanos, Zona 

Central – anel viário, Centro Histórico, Zona Turística Religiosa, Região do Santuário 

de Frei Galvão, Zona Industrial e Zona Industrial Proposta, etc.  

A Equipe da Consultoria deverá apresentar o diagnóstico e síntese do 

processo de mobilização social na 6ª Audiência Pública de revisão do PDM, cujo 

objetivo será o de democratizar as informações sobre a cidade e sobre o Plano, de 

modo a tornar este um documento de fácil apreensão pelos moradores e 

organizações, fortalecendo-o como instrumento da política urbana. 

Seguindo o diagnóstico, a Equipe da Consultoria deverá definir diretrizes, 

para um horizonte de 10 (dez) anos, que nortearão a execução das ações presentes 

no Relatório do Prognóstico, objeto da 5ª Etapa da revisão do PDM, bem como a 

revisão ou elaboração da legislação urbana e de regulamentação dos instrumentos 

urbanísticos descritos no Estatuto da Cidade, objeto da 6ª Etapa da revisão do PDM. 

 

1.3.5. 5ª ETAPA – PROGNÓSTICO 
 

A partir da leitura da cidade e sistematização das informações, serão 

definidas áreas prioritárias de ação e desenvolvidas estratégias de planejamento e 

instrumentos que estarão contidos no Plano Diretor para intervenção nessas áreas, 

contemplando especificamente propostas para curto, médio e longo prazo. 

As proposições deverão envolver diretrizes como: 

 Estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Urbano e 

Municipal; 

 Estabelecimento de uma sistemática permanente de planejamento; 

 Proposta de projetos estruturais dos diversos setores estratégicos 

a serem executados a curto (até o quarto ano), médio (a partir do 
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quarto até o oitavo ano) e longo prazo (a partir do oitavo ano em 

diante), considerando a estimativa de seus custos e as estimativas 

e projeções orçamentárias municipais; 

 Dinamizar e ampliar as atividades econômicas a fim de estruturar o 

fortalecimento da economia do Município (emprego, renda, 

geração de receitas); 

 Propostas, instrumentos e mecanismos referentes à: 

a) Racionalização da ocupação do espaço urbano, de expansão 

urbana e rural; 

b) Distribuição equitativa dos usos, atividades, infraestrutura social 

e urbana e densidades construtivas e demográficas; 

c) Estruturar e hierarquizar o sistema viário; 

d) Controle do meio ambiente, saneamento básico e proteção ao 

patrimônio natural, patrimônio cultural e demais elementos que 

caracterizam a identidade do Município; 

 Procedimentos e instrumentos para atuação na solução das 

ocupações irregulares e clandestinas e contenção de sua 

proliferação; 

 Diretrizes para a coleta e disposição final de resíduos sólidos, 

inclusive industriais e hospitalares; 

 Procedimentos e instrumentos a serem adotadas nos projetos de 

parcelamento, (loteamentos, desmembramentos e 

remembramentos), edificações e consultas prévias, liberações de 

alvarás, laudo de conclusão de obras e “habite-se”; 

 Processos e recursos para a atualização permanente dos 

instrumentos de política e planejamento territorial e para a 

institucionalização e o funcionamento de mecanismos de gestão 

democrática; 

 Traçar parâmetros para o dimensionamento de logradouros 

públicos; 

 Identificar parâmetros e ações para possibilitar a regularização da 

situação fundiária das ocupações irregulares ou identificação de 

áreas para relocação, caso não haja possibilidade legal de 
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regularização, ou seja, áreas de risco, nestes casos, também a 

identificação de diretrizes de uso e ocupação dessas áreas após a 

desocupação; 

 Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de 

forma a implementar o Plano Diretor Municipal e da melhor gestão 

do desenvolvimento municipal e consequente atualização 

permanente. 

 Organização de sistema de informações para o planejamento e 

gestão municipal, produzindo os dados necessários, com a 

frequência definida, para concepção dos indicadores propostos 

para o Plano Diretor Municipal– PDM. 

 

As diretrizes citadas serão articuladas e evidenciadas na forma de mapas, em 

escala apropriada, constituindo um Macrozoneamento Municipal, cobrindo território 

de todo o Município onde serão aplicadas as ações estratégicas. Para a concepção 

do Macrozoneamento Municipal, o embasamento físico/territorial/ambiental. O 

Macrozoneamento Municipal será a base para o Zoneamento, quando cada 

macrozona dará origem as zonas específicas, que definirão o uso e a ocupação do 

solo do Município, urbano e rural. 

A Equipe da Consultoria deverá apresentar a programação de ações 

composta no Prognóstico na 7a Audiência Pública, com o objetivo de divulgar as 

ações propostas para a Administração do Município nos próximos 10 (dez) anos, 

facilitando o acompanhamento público da atuação do governo municipal e do 

planejamento orçamentário. 

A 7a Audiência Pública do PDM deverá ser realizada no final da 5ª Etapa, em 

data, horário e local determinado pelo Núcleo Gestor do PDM, conforme cronograma 

proposto neste documento, sendo os custos, divulgação e a organização do evento 

de responsabilidade do Município. 
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1.3.6. 6ª ETAPA – ELABORAÇÃO DE MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI 
DO PDM 

 

Serão desenvolvidos pela Consultoria documentos sob a forma de minutas de 

Anteprojetos de Lei, acompanhados de mapas em escala apropriada, atualizando a 

legislação vigente. 

Nesta etapa, a Equipe Técnica Municipal fica encarregada de apresentar a 8ª 

Audiência Pública, com o objetivo de aferir as proposições apresentadas pelas 7 

(sete) leis do Plano Diretor Municipal. Essa audiência pública tem caráter 

extremamente importante, uma vez que abortada todas as alterações/revisões 

referentes às diretrizes urbanísticas e de planejamento para o PDM. 

Em decorrência das estratégias de desenvolvimento colocadas e do resultado 

do diagnóstico, também serão inseridos novos instrumentos de flexibilização, 

elaborando e/ou revisando as partes relativas à legislação urbana básica e à 

legislação que regulamenta os instrumentos do Estatuto da Cidade, aplicáveis à 

realidade do Município, conforme revisão do PDM. São elas: 

 

 Lei do Plano Diretor Municipal; 

 Lei do Perímetro Urbano; 

 Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

 Lei do Parcelamento do Solo; 

 Lei do Sistema Viário; 

 Código de Obras; 

 Código de Posturas. 

 

1.3.6.1. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL 

 

Estabelece as Diretrizes e Proposições de Desenvolvimento Municipal 

indicadas, incluindo: 
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 Macrozoneamento Municipal, articulado à inserção ambiental 

englobando o uso, o parcelamento e a ocupação do território 

urbano e municipal, a infraestrutura e os equipamentos sociais; 

 Planejamento e gestão do Desenvolvimento Municipal, definindo os 

instrumentos que auxiliarão o Poder Municipal na tarefa de planejar 

e gerenciar o desenvolvimento; 

 Sistema de acompanhamento e controle social do Plano. 

 

1.3.6.2. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO PERÍMETRO 
URBANO 

 

Delimita as áreas urbanas e de expansão urbana do Município, onde se 

proverão os espaços de equipamentos e serviços, bem como exercer o seu poder 

de polícia e de tributação municipal. Os perímetros devem ser apresentados, 

contendo de forma detalhada o memorial descritivo da poligonal levantada, 

acompanhada de mapa em escala apropriada. 

 

1.3.6.3. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DE PARCELAMENTO 
DO SOLO 

 

Define os procedimentos relacionados com os loteamentos, 

desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos 

urbanísticos como: 

 Tamanho mínimo dos lotes; 

 A infraestrutura que o loteador deverá implantar bem como o prazo 

estabelecido para tal; 

 A parcela que deve ser doada ao poder público com a definição de 

seu uso,sendo assegurado o direito de escolha do Município das 

áreas mais adequadas; 

  A definição das áreas prioritárias e das áreas impróprias ao 

parcelamento; 

 Faixas de servidões, faixas de proteção e faixas de domínio; 
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 Áreas ou pontos de interesse paisagístico e outros requisitos em 

função da peculiaridade local. 

 

Ressalte-se que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano é uma 

regulamentação da Lei Federal nº. 6.766/79, alterada pela Lei Federal nº. 9.785/99 e 

Lei Federal n°. 10.932, de 3 de agosto de 2004. 

 

1.3.6.4. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DEUSO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

 

Divide o território do Município em zonas e áreas, define a distribuição da 

população neste espaço em função da infraestrutura existente e das condicionantes 

ambientais. 

Para as áreas urbanas são utilizados parâmetros urbanísticos – parâmetros 

mínimos (para fazer cumprir a função social da propriedade), parâmetros básicos 

(parâmetros em função da capacidade de suporte da infraestrutura) e parâmetros 

máximos (parâmetros atingidos com a utilização da outorga onerosa do direito de 

construir ou a transferência do direito de construir). 

Os parâmetros urbanísticos a serem definidos, em compatibilidade com a 

infraestrutura, são: 

 Coeficiente de aproveitamento (preferencialmente coeficiente 

único); 

 Taxa de ocupação; 

 Gabarito (número máximo de pavimentos e altura máxima), 

 Recuos e afastamentos mínimos; 

 Taxa mínima de permeabilidade; 

 Classificações dos usos, sendo estes permitidos, permissíveis ou 

proibidos, que garantam a qualidade ambiental e paisagística do 

espaço urbano. 

 

A definição dos parâmetros urbanísticos mínimos, básico e máximo deve ter 

como base a capacidade de suporte das infraestruturas urbanas, existentes ou 

projetadas. 
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1.3.6.5. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO SISTEMA VIÁRIO 

 

Hierarquiza e dimensionam as vias públicas, para novos parcelamentos e as 

estradas municipais, ciclovias, etc. Consideram ainda as normas da NBR 9050, 

análises de sinalização viária, regulamentação de táxis, a arborização e o sistema 

viário, entre outras considerações. 

 

1.3.6.6. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO CÓDIGO DE 
OBRAS 

 

Estabelece normas para a elaboração de projetos e execução de obras e 

instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais como: segurança, 

recuos, acessibilidade, passeios e calçadas, áreas de estacionamento etc. 

 Direitos e responsabilidades do Município, proprietário e 

responsável técnico; 

 Alvará de construção e demolição, certificado de alteração de uso, 

habite-se, normas técnicas de apresentação do projeto; 

 Execução e segurança das obras; 

 Edificações em geral, escavações, aterros, fundações, estruturas, 

paredes, pisos, coberturas, portas, passagens, corredores, 

escadas, rampas, marquises, recuos, estacionamento, áreas de 

recreação, passeios, muros, iluminação e ventilação; 

 Instalações de águas pluviais, implantação dos mecanismos de 

contenção de cheias, instalações hidráulico-sanitárias, elétricas, de 

gás, antenas, pára-raios, proteção contra incêndio, telefônicas, 

elevadores, depósito de lixo; 

 Edificações residenciais, geminadas, em série, condomínio 

horizontal; 

 Das edificações comerciais e serviço; 

 Das edificações industriais; 

 Das edificações especiais; 
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 Postos de combustíveis e serviços para veículos, edificações para 

antenas de transmissão de rádio, televisão, telefonia e antenas de 

transmissão de radiação eletromagnética; 

 Fiscalização das obras, infrações e sanções. 

 

1.3.6.7. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO CÓDIGO DE 
POSTURAS 

 

Contém as medidas de polícia e administrativas para assegurar o bem-estar 

público, a ordem, o sossego, a proteção e a conservação do meio ambiente e o 

disciplinamento das atividades comerciais, industriais e prestadoras de serviços. 

 Higiene pública das vias e logradouros, habitações, terrenos, 

estabelecimentos, alimentação; 

 Polícia de costumes, segurança e ordem pública; 

 Costumes da moralidade, sossego, divertimentos e trânsito público; 

 Muros, cercas, passeios e numeração de edificações; 

 Construções abandonadas em imóveis urbanos; 

 Proteção e conservação do meio ambiente; 

 Funcionamento do comércio, serviços e indústria; 

 Alvará de localização e funcionamento; 

 Comércio ambulante, feiras livres; 

 Horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 

industriais etc.; 

 Propaganda em geral; 

 Cemitérios; 

 Funcionamento dos locais de culto; 

 Fiscalização, autos administrativos, notificações, infrações e 

sanções. 

  



                             PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP  

Produto 1 – Planejamento dos Trabalhos 
 

26 
 

2. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

A participação da população em processos decisivos é fundamental para 

garantir a interação e responsabilidade entre órgão público e população. Durante o 

desenvolvimento do trabalho de revisão do PDM, a participação popular deve 

configurar como meta a ser alcançada e mantida, estimulada através de estratégias 

adequadas, tais como realização das Oficinas Participativas, Reuniões Setoriais e 

Audiências Públicas em momentos distintos. 

Para isso, se fará necessário compor uma estrutura mínima de participação 

efetiva, o Plano de Mobilização Social, sendo esta coordenada pelo Núcleo Gestor 

do PDM. 

Para a Oficina de Capacitação deverão ser convocados todos os membros do 

Núcleo Gestor do PDM e servidores das Secretarias diretamente envolvidas nos 

temas abordados. 

Para as Audiências Públicas, deverão ser convocados Vereadores, 

representantes dos Conselhos Municipais, Associações, ONGs, Sindicatos, 

Indústrias, Comércios, Universidades e entidades da sociedade organizada 

interessada em participar. Além destes, a possibilidade de participação será 

estendida a todas as demais entidades da sociedade civil, aos movimentos 

populares e a população em geral. 

Para a revisão do PDM estão previstas as seguintes atividades de 

mobilização social, de acordo com o Núcleo Gestor do PDM: 

 

 Realização de uma Oficina de Capacitação Técnica do Núcleo 

Gestor do PDM, tendo como foco o repasse de informações 

necessárias para a capacitação dos membros da equipe 

subsidiando-os para a revisão do PDM, bem como para a leitura, 

análise e considerações sobre os produtos resultantes; 

 Realização de duas Oficinas Participativas para Leitura 

Comunitária, quando serão identificadas as necessidades da 

população em relação à questão urbanística; 

 Realização de duas Reuniões Setoriais para complementação das 

informações levantadas através das Leituras Técnica e 
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Comunitária, sendo a primeira voltada para líderes comunitários, de 

associações de bairros, etc. e a segunda voltada para 

representantes de setores tais como construção civil, imobiliário, 

etc. 

 Realização de 8 (oito) audiências públicas para complementação 

da Leitura Comunitária, bem como para aferição de cada etapa do 

Plano. A distribuição e a responsabilidade das Audiências se darão 

da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Audiências Públicas. 
Nº de Audiências 

Públicas Objetivo Responsabilidade 

05 

Levantamento de dados para cada setor do Município, 

com intuito de levantar dados da População para a 

construção da leitura comunitária. 

Equipe Técnica Municipal 

01 Apresentação do Diagnóstico Empresa Contratada 

01 Apresentação do Prognóstico Empresa Contratada 

01 Apresentação das Leis do PDM Equipe Técnica Municipal 

 

É importante lembrar que todas as audiências do processo de Revisão do 

PDM deverão ser registradas com atas e/ou relatórios, listas de presença e 

fotografias, sendo esta uma responsabilidade do Município, junto com a Empresa 

Contratada. O resultado deste registro integrará o Caderno do Processo 

Participativo, parte integrante do Volume Final do PDM. 

 

2.2. DEFINIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 
EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NA ELABORAÇÃO DO 
PDM 

 

2.2.1. NÚCLEO GESTOR DO PDM 
 

O Núcleo Gestor do PDM será composto por servidores de vários setores da 

Prefeitura, que de alguma forma estão ligados às questões urbanísticas do 
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Município e que demonstraram interesse em participar da revisão do PDM. Os 

membros que compõem esta equipe serão indicados levando em consideração o 

envolvimento, conhecimento e função dentro dos setores da administração pública. 

O Núcleo Gestor do PDM auxiliará a empresa de planejamento contratada e 

acompanhará a elaboração dos trabalhos de revisão do PDM, fornecendo dados e 

informações que auxiliem na validação da documentação técnica produzida pela 

contratada. Destaca-se também a responsabilidade do Núcleo Gestor no 

desenvolvimento das Audiências Públicas, conforme a tabela supracitada. Sua 

constituição será oficializada por Decreto Municipal. 

Para acompanhar, monitorar e aprovar os trabalhos desenvolvidos pela 

empresa de planejamento contratada, o Núcleo Gestor do PDM utilizará a estrutura 

física do prédio da Prefeitura Municipal, que deverá estar equipada com 

equipamentos suficientes para o acompanhamento dos trabalhos. 

 

2.2.1.1. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DONÚCLEO 
GESTOR DO PDM 

 

 Indicar o responsável que responderá pela Equipe durante a 

execução do contrato; 

 Estar presente em todas as atividades realizadas durante o 

processo de revisão do PDM; 

 Realizar Audiências públicas, reuniões técnicas, comunitárias e 

junto aos segmentos organizados do Município, buscando fomentar 

a participação no processo de Revisão do PDM; 

 Subsidiar os trabalhos ao fornecer dados e informações já 

existentes nas suas respectivas áreas de atuação; 

 Promover a leitura de todos os documentos produzidos pela 

Empresa Contratada, auxiliando na validação das informações 

produzidas, aprovando ou reprovando os produtos referentes a 

cada Etapa para liberação das Etapas seguintes; 

 Mobilizar, divulgar e registrar as Oficinas Participativas, Reuniões 

Setoriais e Audiências Públicas do PDM; 
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 Organizar e/ou reservar os locais de Oficinas Participativas, 

Reuniões Setoriais e Audiências Públicas, cuidando da 

organização, cerimonial, equipamentos e toda a infraestrutura 

necessária. 

 Auxiliar as ações necessárias à execução dos trabalhos – 

atividades, eventos, treinamento; 

 Garantir os canais de participação da sociedade civil em todas as 

etapas de revisão do PDM; 

 Sensibilizar os participantes para a importância do PDM, da 

responsabilidade de toda a administração municipal, do impacto do 

PDM para todas as Secretarias envolvidas e de como elas podem 

auxiliar no processo; 

 Homologar a versão final dos documentos. 
 

2.2.2. EQUIPE DA EMPRESA CONTRATADA - EMPRESA LÍDER 
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES 

 

A Empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades é uma empresa que se 

insereno mundo contemporâneo, realizando transformações que proporcionam o 

crescimento sustentável e igualitário em todos os sentidos.Tem como atividade 

principal a elaboração e execução de trabalhos com foco no planejamento territorial, 

geoprocessamento e gestão pública, levando em consideração os aspectos 

urbanos, regionais e ambientais, com devida atenção às questões de mobilidade 

urbana, infraestrutura e saneamento básico, a recuperação e preservação 

ambiental, a sustentabilidade, história e cultura, turismo, economia e política. 

É com o compromisso de se fazer uso de soluções e ferramentas atuais, de 

forma prática, que a Consultoria visa vencer os desafios impostos pelo crescimento 

das cidades, levando em conta a qualidade de vida das pessoas e o uso sustentável 

dos recursos naturais. 

A empresa designa o Arquiteto e Urbanista Osmani Vicente Jr., CAU A23196-

7, Mestre em Geografia e Especialista em Gestão Ambiental em Municípios, a 

desempenhar o papel de Responsável Técnico dos trabalhos durante a execução do 
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contrato da revisão do PDM do município de Guaratinguetá, somada a equipe 

técnica e de apoio multidisciplinar que segue abaixo: 
 

2.2.2.1. EQUIPE TÉCNICA 

 

 Robson Ricardo Resende – Engenheiro Sanitarista e Ambiental – 

CREA/SC 99639-2; 

 Osmani Vicente Jr. –Arquiteto e Urbanista – CAUA23196-7 –

Mestre em Geografia, Especialista em Gestão Ambiental para 

Municípios; 

 Daniel Mazzini Ferreira Vianna –Arquiteto e Urbanista – CAU 

89.230-0; 

 Gabriel Sampaio de Araújo – Engenheiro Sanitarista e Ambiental – 

CREA/SC 093403-3; 

 Juliano Mauricio da Silva – Engenheiro Civil – CREA/PR 117165-D; 

 Lara Ricardo da Silva Pereira –Arquiteta e Urbanista –CAU 77264-

3; 

 Wagner Vesecky Junior –Engenheiro Civil – CREA/SP 

5069656057; 

 Paula Evaristo dos Reis de Barros – Advogada – OAB/MG 

107.935; 

 Vitor Miranda Vicente – Economista – CORECON/PR – 9512; 

 Carolina Bavia Ferrucio Bandolin – Assistente Social – CRESS/PR 

10.952; 

 Juliano Yamada Rovigati – Geólogo – CREA/PR 109.137/D; 

 Willian de Melo Machado – Analista de Sistemas. 

 

2.2.2.2. ATRIBUIÇÕES GERAIS DA EQUIPE DA EMPRESA 
CONTRATADA: 

 

 Desenvolver estudos técnicos e elaborar todas as Etapas da 

revisão do PDM; 
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 Promover diagnóstico e análise dos problemas relacionados aos 

setores do PDM; 

 Elaborar proposições e sugerir intervenções; 

 Realizar reuniões e treinamento técnico das Equipes de Trabalho a 

respeito das Etapas do Plano; 

 Auxiliar e participar das reuniões técnicas e comunitárias; 

 Elaborar documentos, produtos e relatórios parciais, bem como o 

documento final do PDM; 

 Garantir o pleno andamento das etapas do plano, observando os 

prazos descritos no cronograma. 

 

2.2.3. ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 
 

 Formar e instituir, por meio de decreto ou portaria municipal, o 

Núcleo Gestor do PDM; 

 Acompanhar todas as Etapas de revisão do PDM; 

 Implementar o Conselho da Cidade; 

 Garantir o pleno andamento das Etapas do Plano, observando os 

prazos descritos no cronograma. 

 

2.2.4. ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 
 

 Acompanhar todas as Etapas de revisão do PDM; 

 Avaliar e discutir o trabalho produzido; 

 Sugerir intervenções durante as Etapas de revisão do Plano; 

 Aprovar o PDM – Câmara Municipal. 

 

2.2.5. ATRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE 
 

 Acompanhar, participar das atividades, discutir e sugerir propostas 

para o PDM. 
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2.3. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA AS QUATRO ETAPAS 
DE ELABORAÇÃO DO PDM 

 

2.3.1. OBJETIVOS E METAS 
 

O Plano de Mobilização Social será desenvolvido com os seguintes objetivos: 

 

 Divulgar a Revisão do PDM para o Município; 

 Apresentar o tema e estimular a comunidade à participar das 

atividades referentes à Revisão do PDM, envolvendo a população 

na discussão das potencialidades e dos problemas relacionados ao 

planejamento territorial e ambiental no Município e suas 

implicações na qualidade de vida; 

 Inserir conteúdos referentes às questões de planejamento territorial 

e ambiental; 

 Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação ambiental, através de uma reflexão 

crítica para o desenvolvimento de valores práticos rumo às 

mudanças culturais e sociais necessárias para adoção de uma 

política de planejamento contínuo territorial/ambiental; 

 Incentivar os diversos agentes sociais a participarem do processo 

de gestão territorial/ambiental; 

 Apresentar propostas para soluções de problemas locais, através 

da manifestação popular, a serem consideradas na construção do 

diagnóstico e plano de ação da revisão do Plano; 

 Expor síntese dos produtos analisados bem como a seleção das 

áreas de intervenção e atualização do PDM; 

 Apresentar, sinteticamente, o Diagnóstico, a elaboração e/ou 

revisão da Legislação e o Plano Base e promover a capacitação 

quanto às deficiências e potencialidades do Município; 
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 Relatar o resultado do processo de Mobilização Social. 

 

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da sociedade no processo 

de Revisão do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas: 

 

 Considerar as necessidades e desejos da sociedade; 

 Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, 

cenários futuros e priorização de programas, projetos e ações, 

compatíveis do ponto de vista técnico e econômico; 

 Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos 

investimentos feitos para adoção de uma política de planejamento 

territorial e ambiental no Município. 

 

2.3.2. ESTRUTURAÇÃO 
 

A mobilização e participação da sociedade no processo de Revisão do PDM 

do Município ocorrerão da seguinte forma: 

 

 Participação do Núcleo Gestor do PDM constituída pelo Município, 

e Equipe da Empresa Contratada em uma Oficina de Capacitação 

para discussão dos trabalhos de Revisão do PDM; 

 

 Audiências Públicas: As Audiências Públicas deverão ser 

convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos 

da data da sua realização e deverão ser precedidas de ampla 

divulgação no intuito de atingir o maior número possível de 

pessoas. Durante a Revisão do PDM serão convocadas duas 

audiências públicas, com registro em ata e/ou relatório, lista de 

participantes e fotografias. Tal registro fará parte do Caderno do 

Processo Participativo, parte integrante do Volume Final do PDM, 

que deverá ficar disponível à consulta da população como os 

demais documentos produzidos durante a Revisão do PDM. 
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A metodologia a ser utilizada nos eventos será a exposição dialogada com 

apresentação em PowerPoint, fazendo uso de projetor de imagens, mesa de som e 

computador sendo de responsabilidade da Prefeitura a providência destes 

equipamentos. Após a explanação dos técnicos será aberto espaço à participação 

da comunidade. 

Esta metodologia de mobilização será adotada pela Equipe Técnica para a 

Revisão do PDM do Município por ser considerada apropriada à realidade do 

Município e suficiente para atingir os objetivos desejados, envolvendo diferentes 

atores sociais e promovendo a participação efetiva de grupos representativos da 

sociedade nestas atividades. 

A mobilização para a Revisão do PDM é de competência do Município. Assim, 

o Núcleo Gestor do PDM, com assessoria da empresa contratada, é responsável 

pela realização de todo o processo de mobilização, reunindo registros das atividades 

e sistematizando as propostas e informações levantadas. 

O Município deve promover ampla divulgação e mobilização da sociedade 

para participação das atividades programadas e repassar as informações e 

documentos necessários aos atores estratégicos e membros do Núcleo Gestor PDM. 

 

2.3.3. COMUNICAÇÃO 
 

O Planejamento dos Trabalhos é a Etapa de trabalho de interpretação, 

difusão e discussão das premissas do PDM, onde serão identificadas e incorporadas 

lideranças e entidades locais que atuarão na construção conjunta de mecanismos 

efetivos para todos os setores envolvidos no PDM. Esses grupos serão convidados 

e estimulados a participar das atividades e eventos de treinamento técnico, das 

reuniões de trabalho e de mobilização social favorecendo o amplo debate. 

A divulgação e o compartilhamento de informações entre os envolvidos serão 

feitos por e-mail, redes sociais e telefone, estabelecendo, dessa maneira, um canal 

aberto de comunicação. 

A reunião para a Oficina de Capacitação, realizada na primeira Etapa do 

PDM, também dará condição de participação e interação aos membros da equipe 

técnica de trabalho e às pessoas interessadas no processo de elaboração do PDM. 
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2.3.4. MOBILIZAÇÃO 
 

A mobilização popular consiste no trabalho de aproximação dos grupos 

sociais de interesse e sensibilização da população em geral por meio de reuniões 

específicas, além do trabalho de divulgação das atividades de revisão do PDM. Será 

realizada junto às lideranças comunitárias, Câmara Municipal de Vereadores, 

associações de classes, sindicatos, conselhos e entidades atuantes no Município, 

organizações não governamentais, comunidade em geral, de forma a representar os 

vários segmentos da sociedade. 

Os modelos de materiais para divulgação das atividades e eventos serão 

desenvolvidos pela Consultoria e aprovados pela equipe do Núcleo Gestor do PDM. 

 

2.3.5. PUBLICIDADE 
 

O material que compõe as etapas da revisão do PDM será disponibilizado 

para a equipe do Núcleo Gestor do PDM, que receberá o conteúdo para discutir e 

analisar juntamente com a empresa contratada previamente à realização das 

atividades e eventos programados e Audiências Públicas. 

O Núcleo Gestor do PDM poderá optar pela divulgação das etapas de 

trabalho, analisadas previamente, em link específico no site da Prefeitura para 

possibilitar maior transparência e acessibilidade aos produtos elaborados. 

 

2.3.5.1. ELABORAÇÃO DO PDM NA INTERNET 

 

Todas as atividades relacionadas à Revisão do PDM do Município deverão 

ser publicadas e divulgadas na internet através do site da Prefeitura. Por meio dessa 

divulgação a comunidade poderá participar e acompanhar ativamente todas as 

atividades já realizadas e em execução. 

O acesso e inserção da população no processo de revisão do Plano através 

da internet, com a possibilidade de registro das suas sugestões e considerações, é 

imprescindível para o sucesso e a transparência do planejamento territorial de um 

município, garantindo assim a gestão participativa e o controle social. 
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2.3.5.2. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Todo material, produzido e entregue pela Consultoria no final das Etapas, 

deverá ser disponibilizado à população na sede da Administração Pública, podendo 

ser reproduzido e distribuído sob responsabilidade da Prefeitura, inclusive na 

internet. 

As estratégias de comunicação, mobilização e participação da população no 

processo de revisão do PDM a serem executadas pela Prefeitura com a assessoria 

da empresa, aprovadas pelo Núcleo Gestor do PDM e utilizadas para divulgar as 

atividades são estas indicadas na tabela abaixo, como sugestão. 

Tabela 2 – Meios de Comunicação. 
EVENTOS  

MEIO DE 

DIVULGAÇÃO 
ABRANGÊNCIA DIVULGAÇÃO QUANTIDADE/EVENTO Nº DE EVENTOS 

OFICINA 

CAPACITAÇÃO 

CONVOCAÇÃO/ 

CONVITE 

EQUIPE DO NÚCLEO 

GESTOR DO PDM 

7 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
 CONVOCAÇÕES 1 

OFICINAS 

PARTICIPATIVAS 

JORNAL LOCAL/ 

REGIONAL 

MUNICÍPIO E 

REGIÃO 

COM 15 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
1 PUBLICAÇÃO 

2 

SITE PREF./REDES 

SOCIAIS 

MUNICÍPIO E 

REGIÃO 

COM 7 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
- 

CARRO DE SOM SEDE URBANA DIAS DAS REUINÕES DIA 

CARTAZES E 

CONVITES 

SEDE URB./COM. 

RURAL 

COM 5 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 

10 CARTAZES E 30 

CONVITES 

REUNIÕES 

SETORIAIS 

CONVOCAÇÃO/ 

CONVITE 

ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS 

7 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
CONVOCAÇÕES 2 

AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS 

JORNAL LOCAL/ 

REGIONAL 

MUNICÍPIO E 

REGIÃO 

COM 15 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
1 PUBLICAÇÃO 

2 

SITE PREF./REDES 

SOCIAIS 

MUNICÍPIO E 

REGIÃO 

COM 7 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 
- 

CARRO DE SOM SEDE URBANA DIAS DAS REUINÕES DIA 

CARTAZES E 

CONVITES 

SEDE URB./COM. 

RURAL 

COM 5 DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA 

10 CARTAZES E 30 

CONVITES 

 

A divulgação será realizada para todos os eventos através dos procedimentos 

descritos na tabela acima, em conformidade ao acordado entre as Equipes de 

Trabalho da Revisão do PDM. 
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A organização dos eventos participativos e a condução da participação 

popular caberão ao Núcleo Gestor do PDM, com assessoria da equipe da 

Consultoria. Para a realização dos eventos a Equipe de Comunicação da Prefeitura 

produzirá textos e a programação visual dos anúncios. 

O material elaborado pela Equipe de Comunicação da Prefeitura, para jornal 

oficial, regional e local, e site da prefeitura, será a base para a difusão ampliada e 

divulgação das atividades e eventos do PDM para o carro de som. 

Conforme acordado com o Núcleo Gestor do PDM, a divulgação em carro de 

som será realizada através da Prefeitura, em função da administração possuir seus 

métodos padronizados para mobilização nestes meios de comunicação. 

 

2.4. METODOLOGIA PEDAGÓGICA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

A metodologia adotada para a mobilização/participação da população na 

elaboração do PDM foi definida em modo de Oficina de Capacitação, Oficinas 

Participativas, Reuniões Setoriais e Audiências Públicas, e dessas constarão 

apresentações de palestras com o auxílio de recursos audiovisuais descrevendo 

todas as Etapas de trabalho e ações necessárias para a revisão e aplicação do 

Plano. Ainda, será aberto espaço para questionamentos, sugestões dos 

participantes, bem como estimulado o debate sobre os temas em questão, através 

de dinâmica específica.  
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3. PRODUTOS E PRAZOS 
 

Tabela 3 – Produtos e Prazos. 

Etapa Atividade: Métodos e Técnicas Produto 
Cronograma 

Prazos (em 
semanas) 

I Planejamento dos 
Trabalhos 

Metodologia para execução 
do trabalho. 

1 Oficina de Capacitação. 

Produto 1: Relatório do 
Planejamento dos 

Trabalhos. 
01 

II Leitura Técnica  
Levantamento de Dados. 

Produto 2: Relatório da 
Leitura Técnica. 03 

III Leitura Participativa 2 Oficinas Participativas. 
2 Reuniões Setoriais. 

Produto 3: Relatório da 
Leitura Participativa. 02 

IV 
 Diagnóstico  

Desenvolvimento de 
pesquisas e os estudos 
técnicos necessários ao 

conhecimento da realidade 
do Município. 

1ª Audiência Pública. 

Produto 4: Mapas 
temáticos em versões 
impressas e digitais e 
Relatório contendo o 

“Diagnóstico”. 

07 

V Diretrizes 
 

A partir da leitura da cidade 
e sistematização das 

informações, serão definidas 
áreas prioritárias de ação e 

desenvolvidas estratégias de 
planejamento e instrumentos 

que estarão contidos no 
PDM para intervenção 

nessas áreas, contemplando 
especificamente propostas 
para curto, médio e longo 

prazo. 
2ª Audiência Pública. 

Produto 5: Documento 
contendo o “Prognóstico” 
para implementação do 

PDM. 
05 

VI 
Elaboração do 

Anteprojeto de Lei 
do PDM 

Proposição dos instrumentos 
que serão apresentados sob 

a forma de minuta de 
Anteprojeto de Lei, 

acompanhados de mapas 
em escala apropriada e das 
leis que complementam as 

ações do PDM. 

Produto 6: Mapas em 
versões impressas e 
digitais e documento 

contendo a Lei do Plano 
Diretor Municipal. 

06 
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4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Tabela 4 – Cronograma de Atividades. 

Etapas/Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 
1) Realização de capacitação do Núcleo 
Gestor. 

2) Apresentação do 1º Produto – 
Planejamento dos Trabalhos 
3) Realização da Leitura Técnica 
(levantamento de Informação). – 2º 
Produto. 
4) Realização da Leitura Comunitária. – 3º 
Produto e as 5 Audiências Públicas. 

5) Sistematização dos dados. 

6) Elaboração do 4º Produto – Diagnóstico. 

7) 6ª Audiência Pública- Apresentação e 
aprovação do Diagnóstico. 

8) Entrega do 4º Produto –Diagnóstico. 

9) Identificação dos temas prioritários, 
formulação das diretrizes e estratégias e 
definição dos instrumentos. 
10) Elaboração do 5º Produto – 
Prognóstico. 

11) 7ª Audiência Pública – Aprovação do 
Prognóstico. 

12) Elaboração e Revisão da Minuta do 
Projeto de Lei. 

13) 8ª Audiência Pública – Aprovação das 
Leis do PDM. 

14) Entrega final do PDM  
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5. FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES 
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ANEXOS 
 

MODELO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS 
EVENTOS PARTICIPATIVOS 
 

Figura 1- Modelo de Convite para divulgação de Reunião/Audiência 
Pública 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curvelo 

 


